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KROKUS -  PASEN -  ZOMER -  HERFST

TAALVAKANTIES
VOOR KINDEREN & JONGEREN VANAF 6 JAAR

CREATIEF FRANS OF ENGELS LEREN
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THE ROELAND EXPERIENCE

KWALITEIT VOOROP

Op taalvakantie gaan in het Frans of 

Engels? Kwaliteit staat bij Roeland al 

46 jaar voorop! 

Met Roeland op taalvakantie gaan 

betekent immersie in de vreemde 

taal. De jongeren (vanaf 12 jaar) en de 

begeleiders spreken het hele verblijf 

uitsluitend de doeltaal. Ze krijgen een 

creatief, ludiek en innovatief taalbad. 

Door die unieke methode leren ze 

veel bij. 

Wij voorzien een begeleiding van één 

volwassene per vier deelnemers. Wij 

zijn de enige organisatie die zo’n ster-

ke, kwalitatieve omkadering aanbiedt.

Na de taalvakantie voelen de deel- 

nemers zich mondiger en is er geen 

drempel meer om de vreemde taal te 

spreken.

LEERRIJK! 

De taalateliers vinden plaats in kleine 

groepen, volgens leeftijd en niveau. 

We baseren ons voor de indeling op 

een instaptest die de deelnemers bij 

aankomst afleggen.

Tijdens de taalateliers (4u per dag) ligt 

de klemtoon op de mondelinge taal-

vaardigheid. De lesanimator stimu-

leert de jongeren om zich uit te druk-

ken in de doeltaal. Durven spreken, 

luisteren en begrijpen  staan centraal.  

Het lesmateriaal, ontwikkeld door  

specialisten in vreemdetaalonderwijs, 

sluit nauw aan bij de leefwereld van 

de deelnemers.  

De ouders ontvangen een rapport met 

een evaluatie.

ONTSPANNING

We wisselen de taalateliers af met ont- 

spannende en creatieve activiteiten. 

Originele workshops, sportactiviteiten 

(naar keuze), grote spelen, themadagen 

en toffe uitstappen stimuleren de deel-

nemers om de vreemde taal te gebrui-

ken in heel verschillende situaties. Er 

is veel afwisseling, waardoor de taal-

vakantie een unieke belevenis wordt! 

Onze 12+ taalvakanties vinden altijd 

plaats in een streek waar de doeltaal 

wordt gesproken. Contact met de be- 

volking, kennismaking met de vreem-

de cultuur en uitstappen in de regio 

zorgen voor een verrijkende ervaring.

Er is ruime keuze uit themakampen: 

stadsontdekking in Parijs en Londen, 

theater in Gold Hill, sport en avontuur 

in de Ardennen, interculturele uitwis-

seling i.s.m. AFS.

TOFFE ANIMATOREN

Al onze begeleiders zijn minimum 

18 jaar. Wij selecteren hen op basis 

van pedagogische ervaring en taal- 

kennis. Wij kiezen bij voorkeur voor 

native speakers en experten in vreem-

detaalonderwijs (leerkrachten of stu-

denten Frans/Engels). 

Naast de animatorenploeg is er op 

elk kamp een directieploeg met er-

varen  medewerkers.  Wij organiseren 

vorming voor onze medewerkers, 

zodat ze zich kunnen bijscholen. 

Wij zorgen voor één begeleider per 

vier deelnemers. De jongeren zijn  

altijd omkaderd door onze taal- 

animatoren, niet alleen op de kamp-

locatie, maar ook tijdens de bezoeken 

en excursies. Gaan shoppen of een 

terrasje doen, alles gebeurt in groep. 

L
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ONZE BASISPRINCIPES

DOELTAAL CENTRAAL

12-19 JAAR

Bij Roeland staat de gekozen taal altijd centraal. 

De jongeren en begeleiders spreken tijdens het 

hele kamp enkel Frans of Engels. Als deelnemers 

opzettelijk Nederlands blijven spreken, contac-

teren wij de ouders en kunnen zij eventueel naar 

huis gestuurd worden. De deelnemers kunnen in 

uitzonderlijke gevallen (ziekte, heimwee) in hun 

moedertaal terecht bij een lid van de directieploeg.

JUNIOR (7-13 JAAR)

Op de Juniorkampen spreken de animatoren uit-

sluitend Frans of Engels, maar de kinderen mogen 

onderling wel Nederlands spreken. Bij die leeftijds-

groep passen we het basisprincipe soepeler toe, 

omdat de kinderen nog onvoldoende basiswoor-

denschat hebben om zich volledig in het Frans of 

Engels uit te drukken. De kinderen kunnen tijdens 

het tweetaaltje in het Nederlands uitleg vragen aan 

de centrumverantwoordelijke. 

DIALOOG

Onze begeleiders stimuleren de jongeren op elk 

moment van de dag om Frans of Engels te spreken. 

Ze doen dit aan tafel, maar ook tijdens het sporten, 

de workshops en de uitstappen. Op die manier 

beleven de jongeren de vreemde taal op een heel 

natuurlijke manier en maken ze vooruitgang zonder 

dat ze het zelf beseffen.

Dialoog betekent ook dat onze taalkampen mee 

evolueren met de jongeren. We luisteren naar hen 

en laten hen meebouwen aan een geslaagd kamp 

en een unieke leerervaring. Vanaf 15 jaar krijgen de 

jongeren de kans om de taalvakantie voor een groot 

deel zelf in te vullen. We geven hen meer verant-

woordelijkheid en inspraak. 

CORRECTIE

Onze ervaren taalanimatoren zijn altijd aanwezig 

om de deelnemers te helpen. Op een tactvolle en 

aanmoedigende manier verbeteren ze de taal-

fouten en stimuleren ze de jongeren om hun kennis 

van de vreemde taal te verbeteren. Die individuele 

aandacht zorgt ervoor dat jongeren veel bijleren op 

onze taalvakanties.
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ONZE LEEFREGELS

ALLES IN DE DOELTAAL

Op de 12+ taalvakanties mag je enkel Frans of  
Engels spreken. Ook de boeken of strips die je mee- 
brengt moeten Frans- of Engelstalig zijn. Als je  
een herexamen of vakantiewerk hebt, mag je 
natuurlijk wel je (Nederlandstalige) schoolboeken 
meenemen.

ROKEN, DRUGS EN ALCOHOL

Roken is niet toegestaan voor wie jonger is 
dan 16 jaar. Deelnemers vanaf 16 jaar mogen  
roken als hun ouders of voogd vooraf schriftelijke 
toestemming hebben gegeven op de medische 
fiche (met uitzondering van locaties waar roken 
niet is toegestaan). Alcohol en drugs zijn ten 
strengste verboden.

DEELNAME AAN ALLE ACTIVITEITEN

Groepssfeer is heel belangrijk op onze taalvakan-
ties. Daarom vragen we dat iedereen aan alle  
activiteiten deelneemt en gedurende het hele 
kamp aanwezig is. Wie later komt, mist de instap- 
test en de kennismaking en wie vroeger naar 
huis gaat, mist de slotavond. Indien je als deel-
nemer niet de hele tijd aanwezig kan zijn, neem 
dan contact op met ons secretariaat.

VEILIGHEID EN SFEER
Roeland hecht veel belang aan veiligheid en 
sfeer. Daarom vragen we aan de begeleiding 
om op te treden tegen deelnemers die de veilig- 
heid of het welbevinden van anderen in gevaar 
brengen. Pestgedrag en discriminatie worden 
niet aanvaard.

GSM 

• VERBODEN ONDER 12 JAAR

• OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VANAF 12 JAAR

Wij raden het meebrengen van een gsm af, want 
dit gaat in tegen ons principe van onderdompe- 
ling in de vreemde taal. Breng je je gsm toch 
mee, dan mag je hem op de afgesproken tijd- 
stippen gebruiken om te sms’en. Tijdens de  
activiteiten is het gebruik van een gsm niet 
toegestaan (ook niet om foto’s te nemen). Als je 
je niet aan de regels houdt, dan behouden we 
ons het recht om je gsm in beslag te nemen.  
Bellen is op geen enkel moment toegestaan.
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ENGELS IN GOLD HILL
16-18 JAAR

ZOMER

 

NIEUW

HIKING-OPTIE

JUNIOR FRANS IN FLÔNE
9-12 JAAR

ZOMER

2 THEMAKAMPEN

P.13

JUNIOR FRANS 
7-8 JAAR

ZOMER

EXTRA PERIODE

P.14

P.39

FRANS
12-14 JAAR

ZOMER

KORTE PERIODES

P.18

ENGELS EXPRESSIE & TONEEL 
14-18 JAAR 

PASEN

NIEUW PROJECT

P.11

FRANS IN STENAY
12-14 JAAR

ZOMER

NIEUWE LOCATIE

P.19
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KROKUS- EN HERFSTVAKANTIE 

JUNIOR FRANS
IN GENT (EXTERNAAT)

In de voormiddag zijn er speelse taalworkshops en in 
de namiddag creatieve ateliers en een groot spel of 
uitstap. De kinderen maken plezier, zodat de drempel 
om te spreken heel laag blijft. 

Nog geen Frans gehad op school? Voorkennis is 
niet nodig: de kinderen leren basiswoorden-
schat (woordjes en korte zinnen) rond thema’s 
die aansluiten bij hun leefwereld. Ze werken per 
niveau aan een project rond een thema zoals ‘La ville’, 
‘A table’, ‘Qui suis-je’?

°2005-2008 (3-6 lj) 27/02-01/03 02/03-04/03 € 155

°2006-2009  (3-6 lj) 30/10-01/11 02/11-04/11 € 155

PRAKTISCH
• Van 9u30 tot 16u30 • Opvang vanaf 8u30 en tot 17u30.• In de lokalen van  Roeland vzw• De kinderen brengen zelf een lunchpakket        mee voor ‘s middags.          Wij voorzien een          vieruurtje.

FRANS 

9-12
JAAR
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PAASVAKANTIE

We organiseren tijdens de paasvakantie een Junior- 
kamp in de abdij van Flône, een charmant dorp aan 
de Maas in de provincie Luik. 

Er zijn elke dag drie klasmomentjes. Tijdens het ‘ate-
lier thème’ leren we nieuwe woordenschat aan die 
we daarna  tijdens het ‘atelier jeu’ verder inoefenen 
via spel.  In de namiddag is er een ‘atelier expression’ 
met activiteiten die de groepssfeer bevorderen.

In de voormiddag is er sport en na de middag crea en 
een groot spel.  Een tof thema vormt de rode draad bij 
alle animatiemomenten. Breng zeker je zwemgerief 
mee, want we plannen een uitstap naar het zwem-
bad.

De slaapzaal kreeg vorig jaar een make-over. 
De kinderen slapen alleen of per twee.

°2006-2008 03/04-08/04 € 450

°2005-2006 10/04-15/04 € 450

GRATIS 

TIJDSCHRIFT!

Schrijf je in voor een

 Junioractiviteit 

(internaat of externaat) en krijg  

4 x per jaar Juniorke, 

ons tijdschrift vol leuke 

spelletjes, foto’s van op kamp, 

recepten en stripverhalen. 

Zo blijf je ook tijdens het jaar je 

Frans en Engels inoefenen!

JUNIOR FRANS  
IN FLÔNE (INTERNAAT) 

FRANS 

9-12
JAAR

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer
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PAASVAKANTIE

SPORT & AVONTUUR 
IN BURE 

Kies je voor Bure, verwacht je dan aan een 100% 
sport- en avontuurstage in de Ardennen!

Het centrum waar we logeren is rustig gelegen, 
in een groene omgeving en vlakbij de bossen. 
Het leent zich perfect voor een sportstage: er zijn 
voetbalterreinen, een sporthal en een basket- 
balterrein. We gaan ook op excursie voor enkele 
meer avontuurlijke sporten. Wie waagt zich aan 
mountainbike, speleologie, rotsklimmen en rafting? 
Voor jongens én meisjes!

Ook de taalateliers zijn gewijd aan sport en avontuur 
(woordenschat, spelregels, …). We zorgen voor een 
ervaren team van begeleiders dat gespecialiseerd is 
in sportactiviteiten. 

De deelnemers logeren in eenpersoonskamers of 
in een kleine slaapzaal (afhankelijk van de groeps-
samenstelling).

°2002-2004 02/04-08/04 09/04-15/04 € 510

100% SPORT EN AVONTUUR IN HET FRANS
Wie gaat deze sportieve uitdaging aan? 

Schrijf je nu in!

FRANS 

13 - 15
JAAR

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer
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PAASVAKANTIE

We voorzien dit jaar een aantal nieuwe activiteiten in 
Virton! De taalateliers en de ontspanningsmomenten 
draaien elke dag rond een ander thema: oriëntatie, 
survival, EHBO, natuurbeleving, … Tijdens een van 
onze namiddagspelen gaan we op Expeditie Robin-
son. Wie weet word jij wel de Mr. of Ms. Robinson 
van Virton!

Aan de hand van de verschillende activiteiten en 
uitstappen ontdekken we de mooie Gaumestreek. 
Wat dacht je van een avontuurlijke fotozoektocht die 
vertrekt op onze verblijfplaats en naar het centrum 
van de stad leidt? Wie zoekt, die vindt!

De deelnemers logeren in individuele kamers. 

LOGEER OP EEN 

TOPLOCATIE

De mooie kamplocatie ligt in 

het groen en beschikt over 

sportterreinen (voetbal, 

hockey, basketbal, volleybal) 

en veel open ruimte. 

AVONTUUR & NATUUR
IN VIRTON

°1999-2002 02/04-08/04  09/04-15/04 € 500

FRANS 

15 - 18
JAAR

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer
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PAASVAKANTIE

JUNIOR ENGELS 
IN GENT (EXTERNAAT) 

Nog geen Engels gehad op school?
 
Tijdens het externaat Engels leer je heel wat basis-
woordenschat en korte zinnetjes. 

Alle activiteiten, spelletjes en klasmomenten zijn in 
het Engels maar je mag wel vragen stellen en met de 
andere kinderen praten in het Nederlands. 

In de voormiddag zijn er speelse taalworkshops, in de 
namiddag een spel, creatieve ateliers of een uitstap.

°2006-2008 03/04-07/04 € 235

PRAKTISCH
• Van 9u30 tot 16u30 • Opvang vanaf 8u45 en tot 17u30• In de lokalen van  Roeland vzw• De kinderen brengen zelf een lunchpakket        mee voor ‘s middags.          Wij voorzien een          vieruurtje.

ENGELS 

9-11
JAAR
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PAASVAKANTIE

Zin in een grensverleggende ervaring?

Wil je graag op het podium staan met Britse  
jongeren en bij hen thuis logeren? 

Dan is deze taalvakantie iets voor jou! Je verdiept je 
in de podiumkunsten, samen met jonge Britten die 
net als jij een passie voor theater hebben. Jullie gaan 
ook samen op stap, o.a. naar de middeleeuwse stad 
Norwich. 

Professionele artiesten zorgen voor verrijkende 
workshops en masterclasses. Aangezien je een 
hele week samenleeft met Britse jongeren van 
jouw leeftijd leer je ook veel Engels bij! 

Je logeert in een gastgezin (bij de jongeren thuis) in 
Bungay, een gezellig stadje in Suffolk.

°1999-2003 02/04-07/04  € 575*

NIEUW PROJECT!

Het toneelstuk waar 

je aan werkt voer je op in 

het dorpstheater, The Fisher 

Theatre. En dat voor een 

Brits publiek! 

Wie durft? 

ON STAGE @ 
THE FISHER THEATRE  

IN BUNGAY (UK) 

ENGELS 

14-18
JAAR

* deze prijs is inclusief busvervoer

NIEUW
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08.00 - 08.15 Opstaan

08.15 - 08.45 Ontbijt

08.45 - 09.45 Taalatelier 1

09.45 - 11.00 Sport (naar keuze)

11.15 - 12.15 Taalatelier 2

12.30 - 13.15 Lunch

13.15 – 14.00 Siësta, lectuur, gezelschapsspelen

14.00 – 15.00 Taalatelier 3

15.00 - 17.00 Taalgerichte sport en ontspanning 

17.00- 18.00 Taalatelier 4

18.00-18.30 Ontspanning

18.45 - 19.45 Avondmaal

19.45 - 21.15 Animatie, creatieve ateliers

21.15 - 22.00 Barmoment, ontspanning

DAGSCHEMA JONGEREN
12-19 JAAR

08.00 Opstaan

08.30 Ontbijt

09.00 1e taalatelier

10.00 Opwarming & sport

11.00 Speeltijd/bar

11.15 2e taalatelier

12.00 Zingen

12.30 Middageten & siësta

14.00 Crea-atelier

15.15 Twee-taaltje & vieruurtje

16.15 Groot spel

18.00 Zingen

18.30 Avondeten

19.15 3e taalatelier

20.15 Bar & douches

21.00 Moment dodo & naar bed!

EEN TYPISCHE ROELANDDAG

DAGSCHEMA JUNIOR
9-13 JAAR

Voor de dagkampen zonder overnachting voorzien we 
gelijkaardige activiteiten. Voor de themakampen kan 

hiervan afgeweken worden.

Dit dagsschema is indicatief. Afhankelijk van het centrum en het 
type kamp kan hiervan afgeweken worden. 
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ZOMERVAKANTIE

Kies je voor een ‘klassiek’ Juniorkamp, neem dan 
een kijkje op p.7 voor een beschrijving van de 
kamplocatie en de activiteiten. 

Van 10 tot 15 juli is er het themakamp ‘Comédie  
musicale’ waarbij we onze eigen musical maken!  
We maken kostuums en decor, we spelen toneel,  
we dansen en zingen. Op het einde van het kamp  
voeren we onze musical op voor de ouders. Er is één 
klasmoment per dag.

Van 31 juli tot 5 augustus is er ‘Le tour du monde 
en 5 jours’ waarbij we op wereldreis gaan! We koken 
Chinees en ontdekken de wilde dieren uit Afrika. Als 
uitstap bezoeken we Le Monde Sauvage in Aywaille. 
De drie klasmomenten blijven behouden. 

Ook op de themakampen is er sport en spel. En alles 
in het Frans, uiteraard!

JUNIOR CLASSIQUE °2006-2008 03/07-08/07 24/07-29/07 14/08-19/08 € 450

JUNIOR CLASSIQUE °2005-2006 07/08-12/08 - - € 450

COMEDIE MUSICALE °2005-2006  10/07-15/07 - - € 450

LE TOUR DU MONDE °2005-2006  - 31/07-05/08 - € 450

NIEUW:

2 THEMAKAMPEN

Ben je een podiumbeest? 

Kies dan voor 

‘Comédie musicale’! 

Ben je een creatieve 

duizendpoot die de wereld 

wil ontdekken? 

Schrijf je dan in voor ‘Le tour 

du monde en 5 jours’!

JUNIOR FRANS  
IN FLÔNE (INTERNAAT) 

FRANS 

9-12
JAAR

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer

NIEUW

NIEUW
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ZOMERVAKANTIE

MINI’S FRANS
IN GENT & OOSTAKKER

(EXTERNAAT)

We organiseren drie dagkampen Frans voor kinderen 
uit het eerste en tweede leerjaar. Ook hier is de voer-
taal Frans, maar we koppelen heel vaak terug naar het 
Nederlands. Onze animatoren zijn tweetalig.

We kiezen voor kleine groepen en veel afwisseling. 
Alle klas- en crea-ateliers vinden plaats in groepjes 
van vijf kinderen. Tijd om je te vervelen is er niet: 
elke 20 à 25 minuten is er een andere activiteit.  
Spelen, zingen, dansen, sporten, knutselen, tekenen. 
Voor elk wat wils!

Voor de praktische info over dit kamp, zie p.15.

WAAROM AL OP JONGE LEEFTIJD FRANS LEREN?
Kinderen tonen een spontane 
bereidheid om te leren en te 
ontdekken. Het aanleren van 
een vreemde taal verhoogt 
hun snelheid van geest en 
ontwikkelt hun taalgevoel.

FRANS 

7-8
JAAR

IN OOSTAKKER °2009-2010  17/07-20/07 07/08-10/08 € 195 

IN GENT °2009-2010  14/08-17/08 - € 195 NIEUW
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ZOMERVAKANTIE

In de voormiddag zijn er speelse taalworkshops en in 
de namiddag creatieve ateliers en een groot spel of 
uitstap. De kinderen maken plezier, zodat de drempel 
om te spreken heel laag blijft. 

Nog geen Frans gehad op school? Voorkennis is  
niet nodig: de kinderen leren basiswoorden-
schat (woordjes en korte zinnen) rond thema’s 
die aansluiten bij hun leefwereld. Ze werken per 
niveau aan een project rond een thema zoals ‘La ville’, 
‘A table’, ‘Qui suis-je’?

In Oostakker gaan we op uitstap naar het zwem-
badcomplex Rozebroeken en in Leuven gaan we op  
excursie naar provinciedomein Kessel-Lo (met speel-
tuin, kinderboederij, minigolf).

PRAKTISCH

• Van 9u30 tot 16u30 

• Opvang vanaf 8u30 en 

tot 17u30.

• Gent: Roeland  

Oostakker: De Koekoek  

Leuven: Paridaens

• De kinderen brengen 

zelf een lunchpakket

        mee voor ‘s middags.  

        Wij voorzien een  

        vieruurtje.

JUNIOR FRANS 
IN OOSTAKKER & LEUVEN 

(EXTERNAAT)

FRANS 

9-11
JAAR

IN OOSTAKKER °2006- 2008   17/07-21/07 07/08-11/08 € 235

IN LEUVEN °2006-2008   14/08-18/08 - € 235   
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ZOMERVAKANTIE

JUNIOR ENGELS 
IN GENT (EXTERNAAT)

Nog geen Engels gehad op school?
 
Tijdens dit kamp leer je heel wat basiswoordenschat 
en korte zinnetjes. Alle activiteiten, spelletjes en klas-
momenten zijn in het Engels maar je mag wel vra-
gen stellen en met de andere kinderen praten in het 
Nederlands. 

In de voormiddag zijn er speelse taalworkshops,  
in de namiddag een spel, creatieve ateliers of een 
uitstap. Zo blijft de drempel om Engels te leren 
heel laag!

°2006-2008 03/07-07/07  07/08-11/08 € 235

PRAKTISCH
• Van 9u30 tot 16u30 • Opvang vanaf 8u30 en tot 17u30• In de lokalen van  Roeland vzw• De kinderen brengen zelf een lunchpakket        mee voor ‘s middags.          Wij voorzien een          vieruurtje.

ENGELS 

9-11
JAAR



17

ZOMERVAKANTIE

Wil je een nog intensiever taalbad?

Kies dan voor een taalvakantie mét overnachting.  
Vijf dagen leven en spelen in het Engels, zo ken je 
algauw heel wat woorden en zinnen om je uit de slag 
te trekken. 

Naast de twee klasmomenten is er elke dag tijd voor 
wat sport, spelen we een groot spel en laten we onze 
creatieve geest los. 

We gaan ook op uitstap naar het Gentse recreatie-
domein Blaarmeersen. Plezier maken is de bood-
schap! 

De deelnemers logeren in kamers per drie of per vier.

°2004-2006  10/07-15/07 € 450

GRATIS 

TIJDSCHRIFT!

Schrijf je in voor een

 Junioractiviteit

(internaat of externaat) en krijg  

4 x per jaar Juniorke, 

ons tijdschrift vol leuke 

spelletjes, foto’s van op kamp, 

recepten en stripverhalen. Zo 

blijf je ook tijdens het jaar je 

Frans en Engels inoefenen! 

JUNIOR ENGELS
IN OOSTAKKER (INTERNAAT) 

ENGELS 

11-13
JAAR
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KIES VOOR 11 OF 13 DAGEN

Ga je voor het eerst op kamp met Roeland en vind 
je 13 dagen wat lang voor een eerste kennismaking? 
Of zit je zomer al goed volgepland en kun je je geen 
twee weken meer vrijmaken? Of kun je je mama / 
papa / broer / zus / hond / kat (schrappen wat niet 
past) zo lang niet missen? 

Vanaf dit jaar hebben wij de ideale oplossing: 
Voor de 12-14 jarigen hebben we nu ook een aantal 
kortere taalvakanties in ons aanbod. 

Korter, maar nog helemaal ‘en français’, uiteraard! 
Aan onze basisprincipes en kwalitatieve begeleiding 
wordt niet geraakt. 

NIEUWE LOCATIE
Vellereille staat niet meer op het programma, maar 
we bieden wél een gloednieuwe locatie aan: Stenay 
in Frankrijk, net onder de Belgische grens. En we gaan 
opnieuw naar Marche in de Famenne. 

Allez hop, inscrivez-vous!

NIEUW
12-14 JAAR
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ZOMERVAKANTIE

Kies voor cultuur en avontuur in Stenay, een gezellige 
stad net over de Belgische grens in de mooie Lorraine- 
streek. Onze verblijfplaats ligt net buiten de stad, 
midden in de natuur en er heerst een familiale sfeer. 
De gebouwen zijn recent gerenoveerd en het om- 
liggende park biedt veel mogelijkheden voor buiten- 
activiteiten. 

We gaan op uitstap naar de middeleeuwse burcht 
van Sedan (de grootste van Europa!) of naar het 
avonturenpark Nocturnia, waar je ondergedompeld 
wordt in de wereld van de nachtdieren (vleermuizen, 
egels, salamanders). Spektakel gegarandeerd! Ook 
een sportieve uitstap hoort erbij: er is een recreatie-
meer in de buurt waar je je kunt uitleven op de reuze- 
glijbanen en pedalo. Boogschieten of kayak behoren 
er tot de mogelijkheden.

De deelnemers logeren in kamers van twee tot vier 
personen met badkamer.

NIEUWE  

LOCATIE !

Frans leren in  

La Douce France  

 

Op stap in de stad en relaxen 

in de natuur. De perfecte 

mix voor een onvergetelijke 

taalvakantie!

CULTUUR & AVONTUUR  
IN STENAY (FRANKRIJK)

°2003-2005  14/08-26/08   € 695

FRANS 

12-14
JAAR

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer

NIEUW
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ZOMERVAKANTIE

NATUUR & KAJAK
IN BURE

In Bure, een charmant dorpje in de Ardennen, logeer je in 

een klassieke kasteelhoeve midden in de natuur. 

Het centrum beschikt over vele sportfaciliteiten, waaronder 

een state-of-the-art sporthal op het domein! Gaan zwem-

men doen we in het zwembad van Rochefort. 

Mogelijke uitstappen: afvaart van de Lesse, het provinciaal 

domein van Chevetogne, de grotten van Han, de steden 

Rochefort en St.-Hubert of le Fourneau St.-Michel.

De deelnemers logeren in eenpersoonskamers of 
in een kleine slaapzaal (afhankelijk van de groeps-

samenstelling).

11 DAGEN
11 dagen vol avontuur in het hart van de Ardennen!

Bereid je voor op een avontuur- lijke wandeling in de bossen en kajakken op de Lesse! 

FRANS 

12-14
JAAR

°2003-2005  03/07-13/07  16/08-26/08  € 550

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer

NIEUW
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ZOMERVAKANTIE

Je leert Frans door het elke dag te spreken en we 
zorgen voor veel afwisseling: een uurtje sport, een 
viertal uur taalatelier per dag, boeiende workshops, 
actieve namiddagspelen en thema-avonden.

Marche biedt het beste van twee werelden: we 
logeren op 5 minuten van het stadscentrum en we 
staan op 5 minuten in het bos! De kamplocatie is 
verzorgd, uitgestrekt en heeft een moderne sport- 
zaal mét klimmuur (professionele begeleiding is 
voorzien). 

We gaan op sportieve uitstap in de Ardense natuur 
en naar het nabijgelegen zwembad. Voor een portie 
cultuur trekken we naar Namen, de hoofdstad van 
Wallonië met haar prachtige Citadel en gezellige 
winkelstraten.

De deelnemers logeren in individuele kamers.

NIEUW:

11 OF 13 DAGEN

Wat je ook kiest, 

plezant wordt het zeker! 

We zorgen voor een portie 

natuur, cultuur en sport! 

NATUUR & STAD
IN MARCHE

FRANS 

12-14
JAAR

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer

°2003-2005 03/07-15/07 17/07-29/07            - € 600

°2003-2005             -            - 31/07-10/08 € 550NIEUW
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KAMPOVERZICHT

KROKUS GENT Externaat p. 6 °2005-2008 27/02-01/03 02/03-04/03 - € 155 -

PASEN FLÔNE p. 7 °2006-2008 03/04-08/04 - - € 450 € 65

PASEN FLÔNE p. 7 °2005-2006 10/04-15/04 - - € 450 € 65

ZOMER FLÔNE Classique p. 13 °2006-2008 03/07-08/07 24/07-29/07 14/08-19/08 € 450 € 65

ZOMER FLÔNE Classique p. 13 °2005-2006 - - 07/08-12/08 € 450 € 65

ZOMER FLÔNE Comédie musicale p. 13 °2005-2006 10/07-15/07 - - € 450 € 65

ZOMER FLÔNE Le tour du monde p. 13 °2005-2006 - 31/07-05/08 - € 450 € 65

ZOMER OOSTAKKER Externaat p. 14 °2009-2010 - 17/07-20/07 07/08-10/08 € 195 -

ZOMER OOSTAKKER Externaat p. 15 °2006-2008 - 17/07-21/07 07/08-11/08 € 235 -

ZOMER GENT Externaat p. 14 °2009-2010 - - 14/08-17/08 € 195 -

ZOMER LEUVEN Externaat p. 15 °2006-2008 - - 14/08-18/08 € 235 -

HERFST GENT Externaat p. 6 °2006-2009 30/10-01/11 02/11-04/11 - € 155 -

FRANS JUNIOR

PASEN BURE Sport p. 8 °2002-2004 02/04-08/04 09/04-15/04 - - € 510 € 65

PASEN VIRTON p. 9 °1999-2002 02/04-08/04 09/04-15/04 - - € 500 € 75

ZOMER STENAY p. 19 °2003-2005 - - - 14/08-26/08 € 695 € 75

ZOMER BURE p. 20 °2003-2005 03/07-13/07 - - 16/08-26/08 € 550 € 65

ZOMER MARCHE (11 d.) p. 21 °2003-2005 - - 31/07-10/08 - € 550 € 65

ZOMER MARCHE (13 d.) p. 21 °2003-2005 03/07-15/07 17/07-29/07 - - € 600 € 65

ZOMER VIRTON p. 26 °2002-2004 03/07-15/07 - 31/07-12/08 14/08-26/08 € 635 € 75

ZOMER BERGUES p. 27 °2002-2004 03/07-15/07 17/07-29/07 31/07-12/08 14/08-26/08 € 700 € 75

ZOMER SAINT-DIZIER p. 28 °1999-2002 - - 31/07-12/08 14/08-26/08 € 755 € 105

ZOMER ANCY Gîtes (13 d.) p. 29 °1999-2002 03/07-15/07 - - - € 775 € 125

ZOMER ANCY Gîtes (12 d.) p. 29 °1999-2002 - 17/07-28/07 - - € 735 € 125

ZOMER PARIJS Découverte p. 30 °1999-2002 02/07-09/07 11/07-18/07 - - € 800 € 105

ZOMER MARCHE Sport p. 31 °1999-2002 - - - 12/08-20/08 € 745 € 65

FRANS 12-18
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KAMPOVERZICHT

PASEN GENT Externaat p. 10 °2006-2008 03/04-07/04           - € 235

ZOMER GENT Externaat p. 16 °2006-2008 03/07-07/07 07/08-11/08 € 235

ZOMER OOSTAKKER Internaat p. 17 °2004-2006 10/07-15/07           - € 450

PASEN On stage @ Fisher Theatre p. 11 °1999-2003 02/04-07/04 - - - € 575 all in

ZOMER SUTTON TOWN Intercultural p. 32-33 °2001-2004 - 17/07-29/07 - - € 860 € 145

ZOMER SUTTON TOWN Intercultural p. 32-33 °2000-2002 - - 31/07-12/08 - € 860 € 145

ZOMER SUTTON TOWN Language p. 32-33 °2002-2004 - - - 14/08-26/08 € 860 € 145

ZOMER LONDON City p. 34-35 °1998-2001 02/07-08/07 - - - € 800 € 180

ZOMER LONDON Active p. 34-35 °2001-2003 08/07-15/07 - - - € 800 € 180

ZOMER COTTESMILL Sports p. 36-37 °2002-2004 - 22/07-29/07 - - € 635 € 160

ZOMER COTTESMILL Language p. 36-37 °2002-2004 - - 31/07-12/08 14/08-26/08 € 860 € 160

ZOMER GOLD HILL On stage p. 38-39 °1998-2001 - 17/07-29/07 - - € 860 € 175

ZOMER GOLD HILL Sports or not p. 38-39 °1999-2001 - - 31/07-12/08 - € 860 € 175

ZOMER GOLD HILL Language/Hiking p. 38-39 °1999-2001 - - - 14/08-26/08 € 860 € 175

ENGELS JUNIOR

ENGELS 13-19

BASISPRINCIPES & LEEFREGELS
Het is belangrijk dat wie zich inschrijft voor 

een taalvakantie akkoord gaat met de basis-

principes en leefregels. Wie onze regels niet 

naleeft, kan naar huis gestuurd worden. 

HOE INSCHRIJVEN
Alle inschrijvingen gebeuren online via  

id.roeland.be. Je kunt er ook de status van 

de inschrijving op elk moment raadplegen. 

Als je je vorig jaar al registreerde, check dan  

zeker eens of jouw persoonsgegevens en 

die van je kinderen kloppen! Wij bevestigen 

je inschrijving onmiddellijk via e-mail en  

vragen je om een voorschot te betalen.  

Vanaf januari versturen wij de facturen voor 

het resterende bedrag.

PRIJS
Inbegrepen: verblijf, maaltijden (behalve bij 

de externaatsformules), lesmateriaal, uitstap-

pen.  Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven 

(tijdens de bar en de uitstappen), gemeen-

schappelijk busvervoer. Roeland heeft voor 

de deelnemers een verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid en een ongevallenverze-

kering afgesloten. Meer info over de verze-

keringen vind je op onze website.

VERVOER
De erkende busonderneming Coach Part-

ners  (Lic. A1225) doet het vervoer van en 

naar de taalvakanties. De busritten zijn niet in 

de prijs inbegrepen. Je kunt je kind ook zelf 

brengen en halen. Tot 1 maand voor vertrek 

kun je de keuze voor vervoer nog kosteloos 

wijzigen op id.roeland.be.

ANNULATIEVOORWAARDEN

De annulatievoorwaarden vind je op onze 

website.
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KORTINGEN & VOORDELEN

KORTING

Wij geven korting aan jongeren die in het lopende schooljaar een studie- 

toelage krijgen voor het secundair onderwijs. De vermindering bedraagt 20% 

van de studietoelage voor taalvakanties van 13 dagen en 10% voor taalvakan-

ties van één week. We vragen u een kopie van het bewijs van de studietoelage 

aan ons te bezorgen. Dit kan via e-mail (info@roeland.be) of per post. 

Klanten van Partena Ziekenfonds (526) krijgen volgende korting:

∞  10 euro op een dagkamp (geen overnachting)

∞  20 euro op een taalvakantie van 6 à 8 dagen

∞  30 euro op een taalvakantie van 10 à 13 dagen

Zorg dat u bij het inschrijven uw lidnummer van 13 cijfers (zie kleefbriefje) 

bij u heeft.

Deze korting geldt ook voor de medewerkers van een aantal bedrijven 

(o.a. ING, VDK, KBC, Bpost). 

Bbegunstigden van de vzw SSD GPI kunnen genieten van een tussenkomst. 

Meer info hierover vindt u op de website www.ssdgpi.be. 

Bepaalde werkgevers en ziekenfondsen betalen een deel van het in- 

schrijvingsgeld terug. Komt u hiervoor in aanmerking? Stuur ons dan de 

nodige documenten op, samen met een voldoende gefrankeerde omslag 

voor de terugzending. Wij sturen u de ingevulde documenten terug op in mei 

(taalvakanties Pasen) of september (taalvakanties zomer).

Werkt u voor BNP Paribas-Fortis? Dan betaalt uw werkgever het inschrij- 

vingsgeld (onder voorbehoud van wijzigingen door BNP Parisbas-Fortis zelf).

Wenst uw bedrijf een partnership aan te gaan met Roeland?

Mail naar evelien@roeland.be.

FISCAAL ATTEST

Voor kinderen t.e.m. 11 jaar bezorgen we u een fiscaal attest. Dit wordt op- 

gestuurd in de maand maart (volgend op de taalvakantie).

TERUGGAVE INSCHRIJVINGSGELD
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FLÔNE

BURE

VIRTON

MARCHE

MARCHE SPORT

STENAY

BERGUES

SAINT-DIZIER

SUTTON TOWN

COTTESMILL

GOLD HILL

SPORTOVERZICHT

In Sutton Town, Cottesmill en Gold Hill is er ter plaatse een binnenzwembad, 
een tennisveld en een atletiekpiste. In Cottesmill is er zelfs een golfterrein. 
       
In de centra in Wallonië en Frankrijk zijn er kickers en pingpongtafels.

In de centra die niet in de tabel staan, zijn er minder sportterreinen ter plaatse, 
maar doen we ook zeker aan sport (behalve in London City en Parijs).  

       
 

AVONTUREN

PARCOURS

VOETBAL

VOLLEYBAL

ZW
EM

M
EN

HOCKEY

M
OUNTA

IN
BIK

E

W
ATERSPORT

KLIM
M

UUR

CRIC
KET

BASKETBAL
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°2002-2004  03/07-15/07 31/07-12/08 14/08-26/08 € 635

ZOMERVAKANTIE

SPORTEN & ONTDEKKEN
IN VIRTON

Virton is een gezellige toeristische stad in het zuiden 
van België. De stad vormt het ideale decor voor een 
groot stadsspel met fotozoektocht.

De mooie kamplocatie ligt in een groene om- 
geving en beschikt over sportterreinen (voetbal, 
hockey, basketbal, volleybal), een gezellig plein  
met vijver, een riviertje en veel open ruimte. Een  
mix van taal, sport, ontspanning en teambuildings- 
activiteiten zorgt voor de perfecte sfeer!

Tussen de bossen, tijdens het kayakken en aan het 
meer van Virton geniet je volop van de Ardense  
natuur. Andere mogelijke uitstappen: de abdij van 
Orval, de burcht van Bouillon, de warmwaterbronnen 
en de ijspiste in Amnéville of het stadsleven in Metz. 

De deelnemers logeren in individuele kamers.

ONTDEK DE STAD EN DE REGIO

Dankzij de uitstappen in de omgeving beleef je een onvergetelijke taalvakantie!

FRANS 

13-15
JAAR

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer
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ZOMERVAKANTIE

We organiseren een Franse taalvakantie in Bergues, 
het charmante Franse dorp dat beroemd werd dank-
zij de film ‘Bienvenue chez les Ch’tis’. 

Bergues ligt vlakbij de mooie kuststeden Cap Griz-
Nez en Cap Blanc-Nez, dus enkele dagen zon, zee 
en strand horen er zeker bij. Sportievelingen kunnen 
zich uitleven tijdens het zeilen, zeilwagenrijden en 
zeekayaken. En we testen ook je visserstalent: wie 
vangt het meeste garnalen?

We gaan op uitstap naar Nausicaa, een park dat je on-
derdompelt in de wereld van de oceanen. Pinguïns, 
zeehonden, tropische vissen: je krijgt ze allemaal te 
zien.

De deelnemers logeren in eenpersoonskamers of 
in een kleine slaapzaal (afhankelijk van de groeps-
samenstelling).

ZON, ZEE EN 

STRANDSPORT

De stad, 

de onderwaterwereld en 

het strand? 

Kies voor een Frans avontuur 

in Bergues!

STRANDSPORT
IN BERGUES (FRANKRIJK)

FRANS 

13-15
JAAR

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer

°2002-2004  03/07-15/07 17/07-29/07 31/07-12/08 14/08-26/08 € 700
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ZOMERVAKANTIE

STAD & ACTIE
IN SAINT-DIZIER (FRANKRIJK)

Saint-Dizier is de perfecte mix tussen Frans, sport, 
uitstappen, ontspanning en ateliers. Onze ervaren 
begeleiders voorzien een leuk programma met veel 
keuzeactiviteiten en themadagen. Er zijn zelfs twee 
‘journées spéciales’ waarbij je carte blanche krijgt en 
zelf beslist welke activiteiten er op het programma 
staan.

We voorzien een uitstap naar Nancy of Troyes. Een 
stadsspel, door de stad kuieren, gaan shoppen, een 
restaurantbezoek: voor ieder wat wils! 

We beleven ook een dag zon, zee en strand aan 
het Lac du Der. Je kunt er naar keuze kanovaren, 
een hindernissenparcours in de bomen afleggen en  
varen met de pédalo. De sportiefsten gaan er zelfs 
met de fiets naartoe. ’s Avonds ontspannen we tijdens 
een ‘soirée cinéma’.

De deelnemers logeren in kamers van 3 of 5 met 
douche. 

LA DOUCE 
FRANCE 

Het centrum ligt midden  in de stad, wat veel  mogelijkheden biedt:  gaan zwemmen, een concert meepikken, de stad  bezoeken. 

FRANS 

15-18
JAAR

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer

°1999-2002  31/07-12/08  14/08-26/08 € 755
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ZOMERVAKANTIE

Een gepassioneerde ploeg taalanimatoren zorgt 
voor een unieke taalervaring met veel activiteiten 
à la carte. Er staan een paar filmavonden op het pro-
gramma (inclusief popcorn!) en op de laatste avond 
organiseren we een tuinfeest waarbij je van een 
cocktail kunt genieten.

We logeren in gîtes in het hart van de Bourgogne. 
We splitsen de groep op (in overleg): de ene helft 
logeert in Lézinnes, de andere in Jully. Je leeft in een 
kleine groep, waardoor je elkaar snel leert kennen.  
Je helpt een handje mee in de keuken en als ont- 
spanning ga je fietsen of kanovaren. In Lézinnes kun 
je zelfs een duik nemen in de rivier naast de gîte!

We gaan twee dagen samen op excursie met de hele 
groep: een namiddag ‘cultuur en stad’ in Troyes (met 
stadsspel) en een dag ‘cultuur en sport’ in Vézelay 
(met picknick en een namiddag in het aquapark). 
En na de excursies wisselen we van gîte, zodat je de 
tweede helft van het kamp op een andere plek door-
brengt. 

LOGEREN 

IN GITES

Wil je op taalvakantie in  

een kleine groep en in een 

familiale sfeer? 

Dan is deze formule 

 iets voor jou!

FAMILIALE SFEER
IN ANCY (FRANKRIJK)

FRANS 

15-18
JAAR

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer

13 dagen °1999-2002    03/07-15/07 € 775

12 dagen °1999-2002    17/07-28/07 € 735
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ZOMERVAKANTIE

CITY-TRIPPEN
IN PARIJS

Bereid je voor om de Lichtstad in te duiken! 

Eén week lang staan alle activiteiten in het teken van 
Parijs. We brengen er verschillende dagen door om 
de toeristische plekjes te bezoeken, maar ook om 
minder bekende plaatsen te ontdekken. We gaan op 
schattenjacht, bezoeken enkele musea en ontmoe- 
ten echte Parisiens tijdens een workshop.

              We gaan een volledige dag naar Disneyland.

Je verblijft in een kleine groep en in een aangename 
omgeving, want het centrum waar we logeren ligt in 
een park. Slapen doen we in kleine slaapzalen van 4, 
6 of 8 personen.

Deze week vol avontuur vliegt zo voorbij. Voor je het 
weet zing je uit volle borst “Paris, c’est fini”, maar eerst 
snel inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt! 

8 DAGEN 
PARIJS

Na deze taalvakantie heeft Parijs geen geheimen meer voor jou, want ook de taalateliers en de andere activiteiten zijn volledig gewijd aan de magische stad.

FRANS 

15-18
JAAR

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer

°1999-2002  02/07-09/07  11/07-18/07 € 800

NIEUW
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ZOMERVAKANTIE

Op het programma van deze taalvakantie staan 
avontuurlijke activiteiten zoals bergbeklimmen, 
kajak en via ferrata (klimmen langs een rotswand). 

En wat dacht je van hindernissenparcours,  death 
ride, mountainbike, speleologie en rappel? Alleen 
voor durvers!

De ligging van Marche biedt het beste van twee 
werelden: we logeren op 5 minuten van het stads- 
centrum en we staan op 5 minuten in het bos! De 
kamplocatie is verzorgd, uitgestrekt en heeft een 
moderne sportzaal mét klimmuur (professionele be-
geleiding is voorzien). 

De deelnemers logeren in individuele kamers.

SPORT & AVONTUUR 
IN MARCHE

FRANS 

15-18
JAAR

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer

°1999-2002  12/08-20/08  € 745

100% SPORT EN 

AVONTUUR IN 

HET FRANS

Wie gaat de uitdaging aan? 

Schrijf je nu in!
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ZOMERVAKANTIE ENGELS 

13-17
JAAR

In Sutton Town*

leer je Engels in een typisch Britse  
privéschool, op de top van een 

heuvel met prachtig uitzicht over 
het weidse Kent. 

De school beschikt over fantastische 
sportterreinen (cricket, rugby, hockey, atletiek, 

voetbal, tennis, lacrosse...), een grote sporthal, een 
mooi binnenzwembad en leuke, sfeervolle ruimtes 

voor de taalactiviteiten en workshops. 

Je overnacht er in kamers voor één, 
twee of drie personen.

DAGUITSTAP LONDON

BINNENZWEMBAD

*vroeger Sutton Valence

SUTTON TOWN
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Een taal leren is superleuk! Je leert Engels door  
het elke dag te spreken en we zorgen voor veel 
afwisseling: een uurtje sport, een drietal uur taal- 
atelier per dag, boeiende workshops, actieve na- 
middagspelen en themadagen. Plan een huwelijk 
voor de animators op Wedding Day, met cake en een 
feestje! Of zorg voor een spannende ontknoping op 
Murder Mystery day. 

Je bezoekt de fascinerende hoofdstad Londen (met 
schitterend uitzicht vanop de Tower Bridge) en het 
bruisende kuststadje Brighton. 

Wedden dat het nog veel leuker is dan je dacht!

FOR LANGUAGE 
LOVERS

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer

Zin om jongeren uit de hele wereld te leren kennen 
en samen Engels te spreken? Dan is Sutton Town 
deze zomer de ‘place to be’ voor jou. Onze partner 
AFS zorgt voor deelnemers van andere nationali- 
teiten. Naast alle taalactiviteiten is er tijd voor inter-
culturele sessies en een ‘International Day’.

Natuurlijk ga je ook samen op uitstap: een dagje 
Londen en een uitstap naar Brighton of Canterbury 
horen er zeker bij.

Sluit vriendschappen voor het leven met jongeren 
van overal ter wereld. The world is your oyster!

INTERCULTURAL
EXPERIENCE

INTERCULTURAL °2001-2004     17/07-29/07 € 860

INTERCULTURAL °2000-2002    31/07-12/08 € 860

FOR LANGUAGE LOVERS °2002-2004   14/08-26/08 € 860

SUTTON TOWN (UK)
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ZOMERVAKANTIE

Spreek je al vlot Engels en heb je zin  
in een unieke belevenis in een wereld- 

stad? Leer je het best buiten een  
klaslokaal? Kom dan het avontuur  

proeven in Londen! 

Voor de jongsten (14-16) kozen we een 
supertoffe locatie net buiten Londen, in een 

groene omgeving met veel ruimte voor sport en 
spel. Voor de oudsten (16-19) is er Camden, 

midden in de bruisende stad. 

ENGELS 

14-19
JAAR

LONDON

MUSICAL / ART

LONDON BY NIGHT
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Je houdt van het stadsleven maar ook van een 
groene omgeving? Dan is deze taalvakantie iets 
voor jou! De toffe jeugdherberg Lee Valley ligt aan 
de buitenrand van Londen in een groene omge- 
ving, vlakbij een meertje. Deelnemers overnachten in 
kamers van drie tot acht personen.

Aan coole activiteiten geen gebrek: we doen  
raftbuilding en leven ons uit tijdens de sport- 
momenten en een dansworkshop. De taallessen zijn 
informeel en projectgericht: de woordenschat die je 
leert staat in het teken van de activiteiten op kamp. 

We trekken ook naar hartje Londen. Tijdens een 
stadsspel ontdek je de highlights van deze wereld- 
stad. Je krijgt ook een spectaculaire musical te zien: 
laat je verrassen! Je mag ook zelf kiezen uit een aan-
tal activiteiten. Voor durvers is er een bezoek aan het 
pretpark Thorpe Park. 

LONDON ACTIVE

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer

LONDON CITY °1998-2001    02/07-08/07 € 800

LONDON ACTIVE °2001-2003    08/07-15/07 € 800

LONDON

Je houdt van hip en sfeervol? Dan is Camden Town 
ideaal voor jou. Het taleninstituut waar we verblijven 
heeft goed uitgeruste studio’s voor twee personen en 
een fijne gemeenschappelijke ruimte die aan vakan-
tie doet denken. 

We gaan voor een persoonlijke aanpak met project- 
werk, workshops en ook veel cultuur. De stad 
is je leerterrein: we doen een stadsspel om Lon-
don echt goed te leren kennen, bezoeken musea  
en andere hotspots en kuieren rond op coole 
marktjes…

Ook toneel (Shakespeare @ The Globe Theatre) en 
een indrukwekkende musical staan op het pro- 
gramma. Verder ontdek je de nieuwste street art en 
ga je ook de stad Oxford verkennen. 

LONDON CITY
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ZOMERVAKANTIE ENGELS 

13-15
JAAR

In Cottesmill* verblijf je in een  
sprookjesachtig Victoriaans kasteeltje, 

omringd door glooiende grasvelden 
en sportterreinen (voor cricket, rugby, 

hockey, atletiek, voetbal, tennis, 
basketbal…)

Er is tijd om in het binnenzwembad te plonzen en 
de school heeft zelfs een eigen golfterrein.  

De authentieke, sfeervolle hal lijkt wel uit een  
Harry Potterfilm te komen. Je overnacht er in 

kamers voor vier tot twaalf deelnemers.

*vroeger Cottesmore 

COTTESMILL

DAGUITSTAP LONDON

BINNENZWEMBAD
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Waan je een echte Engelse lord of lady in deze 
sprookjesachtige setting! Engels leren was nog 
nooit zo leuk. 

De taallessen (een drietal uur per dag) wisselen we 
af met workshops, creatieve of actieve namiddag- 
activiteiten en een uurtje sport. Natuurlijk zijn er ook 
themadagen. Dat kan van alles zijn: Ghost Night, 
Rhythm’n Rhyme Day, Commonwealth Day: de cre-
ativiteit van onze animatoren kent geen grenzen! 

Je verkent de wereldstad Londen en ook het leven-
dige kuststadje Brighton staat op het programma.   

FOR LANGUAGE 
LOVERS

Je bent heel sportief en wilt je Engels bijschaven? 
Dat gaat deze zomer prima samen in Cottesmill.  
Je maakt kennis met typisch Engelse sporten zoals 
cricket, golf, rugby, rounders, hockey en tennis. 
Maar er is ook tijd om te zwemmen, te voetbal-
len, basketbal te spelen of te dansen. Tijdens de 
taallessen krijg je niet alleen handige woordenschat 
voor alledaagse situaties, maar ook sporttermen,  
zodat je de native speakers goed kan begrijpen  
wanneer ze de typisch Engelse sporten uitleggen. 

We gaan ook naar Londen! Wie iets anders wil doen 
dan cultuur opsnuiven of shoppen, kan een echte  
Engelse voetbaltempel bezoeken (Arsenal). Een week 
sport én een uitstap naar Londen: het wordt de max!

SPORTS
EXPERIENCE

COTTESMILL (UK)

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer

SPORTS EXPERIENCE °2002-2004     22/07-29/07 - € 635

FOR LANGUAGE LOVERS °2002-2004    31/07-12/08 14/08-26/08 € 860
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ZOMERVAKANTIE ENGELS 

16-19
JAAR

Engelser dan dit kan je taalvakantie in 
Gold Hill niet worden! Deze sfeervolle 

privéschool ligt dicht bij het dorpje  
Shaftesbury. 

De school heeft een mooi binnenzwembad,  
uitgestrekte sportterreinen en een prachtige balzaal 
voor speciale avonden. De deelnemers logeren in 
eenpersoonskamers. Er zijn enkele kamers voor 

twee of drie personen.

Leuke excursies horen erbij. 
Je bezoekt Bath, een World Heritage Site die  

geschiedenis ademt maar even goed toffe winkeltjes 
heeft. Ook een tweede stad zoals Bristol of een 

uitstap naar zee staat op het programma.

GOLD HILL

LEUKE EXCURSIES

BINNENZWEMBAD
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Creatief podiumbeest? Kom dan naar Gold 
Hill on Stage! Hier werk je met theater- 
makers, muzikanten en choreografen aan 
een voorstelling die je daarna ook echt 
opvoert.

Onze professionals zorgen voor actieve 
workshops: muziek, dans/beweging, toneel/
improvisatie.

Er zijn ook toffe namiddagactiviteiten en als 
afsluiter gaan we naar de Jurassic Coast met 
zijn steile kliffen en mooie kiezelstranden.

Engels leren, je amuseren en een  voorstelling 
creëren in 12 dagen? Het kan! Break a leg!
   

ON STAGE 

Jij bent sportief, maar je vriend of vriendin 
niet? Nu kan je toch samen op kamp!

Hier heb je namelijk de keuze. Je gaat voor 
de sportoptie (met extra sport in de na- 
middag en als avondactiviteit) of voor de  
optie met ontspannende namiddagactivi- 
teiten en creatieve workshops ’s avonds. 

Het uurtje ochtendsport, de taalateliers, de 
uitstappen en een deel van de namiddag- en 
avondactiviteiten doen jullie gewoon samen. 

Deze taalvakantie is er voor iedereen, 
sportief of niet!

SPORTS OR NOT 

GOLD HILL (UK)

Hier kies je voor een taalvakantie met alle 
toffe activiteiten die je van Roeland gewend 
bent. Een leuke mix van taalateliers, sport, 
workshops, geestige en creatieve namiddag- 
activiteiten en fijne avonden: zo leer je met 
plezier Engels bij! 

Wie sportief en avontuurlijk is en houdt 
van natuurwandelingen, kan voor de extra 
hiking-optie kiezen. We doen een fijne wan-
deling in de buurt van Shaftesbury, dat in het 
mooie graafschap Dorset ligt, of een stevige 
hike aan de kust: spectaculaire uitzichten  
gegarandeerd!

LANGUAGE/HIKING

*Zie p. 22-23 voor de prijs van het busvervoer

ON STAGE °1998-2001   17/07-29/07 € 860

SPORTS OR NOT °1999-2001   31/07-12/08 € 860

LANGUAGE/HIKING °1999-2001    14/08-26/08 € 860NIEUW
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Beleef samen met Floriane en Boubou de 
beer je eerste Franse indrukken!

We zingen liedjes, vertellen leuke verhaaltjes 
en sprookjes, spelen toffe spelletjes en ma-
ken knutselwerkjes. Alles op maat en op het 
ritme van de allerkleinsten.

De aanwezigheid van een (groot)ouder zorgt 
ervoor dat de kinderen zich amuseren en 
zich gemakkelijk overgeven aan de vreemde 
taal. De (groot)ouders frissen hun eigen ken-
nis op en beleven een intens moment met 
hun (klein)kind.

PRAKTISCH

• °2013-2015
• Op zondag van 9u30-10u30
• Data: 29/01 – 5/02 – 12/02 – 19/02
• Bij Roeland vzw
• 15 euro per sessie (kind + volwassene)

   

2-4 jaar

De artistieke ateliers stimuleren de verbeel-
ding van het kind en laten het kennismaken 
met de Franse taal en cultuur.

De kinderen ontdekken het Frans terwijl ze 
gekke avonturen beleven. Voor deze ate-
liers kruipen ze in de huid van een detective.  
Parijs heeft hulp nodig, want een dief heeft 
de Eiffeltoren gestolen! De kinderen gaan op 
ontdekking in verschillende streken in Frank-
rijk en België om de Eiffeltoren terug te vin-
den en de dief te vatten. Als ze erin slagen 
wacht hen een leuke verrassing!

PRAKTISCH

• °2007-2012
• Op woensdag van 14u00-17u00
• Data : 18/01 - 25/01 - 1/02 - 8/02 - 15/02 

- 22/02 - 8/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03
• Bij Roeland vzw
• 180 euro voor de hele reeks

5-10 jaar 

VOORJAAR 2017

FRANSE JUNIORATELIERS  

NIEUW
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°1999-2001 28/10-03/11  € 295

VOOR JONGEREN 
VANAF 16 JAAR 

6-DAAGSE CURSUS 

EENS GOED ZOT DOEN, JE 
KEIHARD AMUSEREN 

EN DAARBIJ OOK NOG 
EENS DE KNEEPJES VAN 

HET VAK LEREN...

Tijdens deze 6-daagse cursus Taalanimator in het Jeugdwerk leer je hoe je met kinderen 
en jongeren omgaat, spelen maakt, ateliers voorbereidt en dode momenten opvult als 
animator.

Deze stage is toegankelijk voor jongeren die 16 jaar of ouder zijn in de zomer van 2017 
en is bedoeld voor (toekomstige) animatoren voor onze Franse, Engelse, Nederlandse en 
Juniortaalvakanties.

Na het succesvol afronden van de cursus én de bijhorende stage krijg je het attest ‘ani-
mator in het jeugdwerk’. De opleiding en het attest zijn erkend door de Vlaamse overheid. 

De meeste gemeenten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. Informeer je 
hierover bij je gemeente.

JOIN US
WERK JE GRAAG MET KINDEREN  

EN JONGEREN? 

Spreek je vlot Frans of Engels, dan kun je mee als 

taalanimator op onze Franse of Engelse  taalvakanties. 

Ga je liever mee op kamp in je moedertaal? Dan kom 

je in aanmerking voor onze Nederlandse projecten. In 

het voorjaar organiseren wij verschillende weekends 

voor wie taalanimator wil worden. Op zo’n weekend 

kom je te weten wat het inhoudt om taalanimator te 

zijn bij Roeland.

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?

• Je doet een berg ervaring op met jeugdwerk en  

   taaleducatie;

• Je krijgt de kans om vormingssessies te volgen;

• Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding;

• Je leert nieuwe mensen kennen in een unieke sfeer;

• Je wordt vlotter in de vreemde taal;

• Je hebt er een interessante aanvulling bij op je 

   curriculum vitae.

WWW.ROELAND.BE > MEDEWERKERS
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VOOR LEERKRACHTEN
SECUNDAIR ONDERWIJS

Jeugdtoneel Frans/Engels

Het project Artscène français/Artscene English richt 

zich tot Vlaamse leerkrachten die met hun leer- 

lingen een toneelstuk willen maken in het Frans 

of Engels, eventueel met de hulp van een toneel- 

animator. De groepen ontmoeten elkaar op het 

3-daagse toneelfestival in Gent. Tijdens het festival 

spelen ze hun toneelstuk, zijn er vormingssessies en 

ontvangen wij buitenlandse groepen. 

www.roeland.be > scholen

Communicatieve stadsbezoeken

We organiseren communicatieve stadsbezoeken in 

Namen, Luik en Rijsel. De jongeren ontdekken de 

stad in het Frans aan de hand van ludieke opdrach-

ten. We organiseren ook stadsbezoeken in Gent 

voor Franstalige jongeren. 

www.roeland.be > scholen 

HOGER ONDERWIJS

Intensieve taaltrainingen

We organiseren intensieve taaltrainingen Frans 

voor studenten hoger onderwijs. Met improvisatie- 

en expressietechnieken frissen we hun mondelinge 

taalvaardigheid op. 

www.roeland.be > scholen

ROELANDBIB

Al wie geïnteresseerd is in de 

Franse taal en cultuur is wel-

kom in onze RoelandBib. 

Je vindt er een rijke collectie boeken, tijdschriften, 

cd’s en films voor alle leeftijden. Er is ook een ac-

tueel en internationaal aanbod van didactisch ma-

teriaal voor het Frans als vreemde taal . We organi-

seren regelmatig vormingen, voorleesmomenten, 

signeersessies.Het is ook mogelijk om een bezoek 

op maat aan te vragen.

www.roeland.be > roelandbib

www.facebook.com/roelandbib

100 X CREATIEF MET TAAL

Honderd expressie-activiteiten 

voor al wie met jongeren rond 

taal wil werken: spelletjes rond 

kennismaking, opwarming, 

expressie, concentratie, toneel 

en teambuilding. Het boek 

bestaat ook in een Franse en Engelse versie en kost 

10 euro. 

www.roeland.be > publicaties 

      In januari verschijnt de opvolger  

              met 60 taalspelen!

ACTIVITEITEN NEDERLANDS NT2

We  organiseren in Gent dagkam- 

pen Nederlands voor anderstalige 

nieuwkomers: Onomatopee,

Taalzomer (7-12 jaar) en Taal-

turbo (12-15 jaar). Voor die NT2- 

projecten kreeg Roeland in 2011 

het Europees Label voor Inno-

vatief Talenonderwijs. 

www.roeland.be > scholen

     In 2017 starten we in Gent met een 

nieuw project: dagkampen Nederlands voor kin-

deren die een taalachterstand hebben. Dit project 

loopt i.s.m. Brede Scholen Gent.

www.roeland.be > scholen

Voor de NT2-projecten krijgen wij o.a. steun van 

VDK, van Partena Ziekenfonds en van Rotary Gent. 

FRANSE BROCHURE
We organiseren ook taalvakanties Nederlands voor 

Franstaligen (9-18 jaar). Als u graag onze Franstalige 

brochure ontvangt, mail dan naar 

info@roeland.be

NIEUW

NIEUW

VOOR IEDEREEN NEDERLANDS LEREN
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CONTACT

COÖRDINATOR FRANS 12+ 
Jérôme Lecerf | jerome@roeland.be

COÖRDINATOR ENGELS & 
TAALANIMATOR IN HET JEUGDWERK
Lieve Haverbeke | lieve@roeland.be

COÖRDINATOREN JUNIOR FRANS 
Barbara Eichperger | barbara@roeland.be

Mathias Terryn | mathias@roeland.be

 
COÖRDINATOREN NEDERLANDS/NT2 
Marie Verhaegen | marie@roeland.be

Mathias Terryn | mathias@roeland.be

ADJUNCT DIRECTEUR
Karel Vanderleen | karel@roeland.be

 
LOGISTIEK

Sil Poppe | sil@roeland.be

ADMINISTRATIE & BOEKHOUDING
Igli Malaj | igli@roeland.be

COMMUNICATIE
Evelien Van Renterghem | evelien@roeland.be

ROELANDBIB 
Anja Deveugle | bibliodoc@telenet.be

Erkend door de Vlaamse Gemeenschap als landelijke jeugddienst. 
Erkend door de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent. 

Roeland drukt op gerecycleerd papier 
Roeland gaat voor fairtrade.

Layout: www.designjw.de

WWW.ROELAND.BE
INFO@ROELAND.BE

KRIJGSLAAN 18-22  | 9000 GENT

T 09 221 60 44  | F 09 220 55 92

Y P M
@VZWROELAND

Met de steun van de 

Vlaamse overheid



44

2

0
71

Als leerkracht in opleiding haal ik regelmatig 
inspiratie uit mijn kampervaringen. Na tien 
jaar Roeland is dat héél veel inspiratie!
 

Nisrine Limam, 
Animatrice Engelse projecten en NT2

De locatie is 
adembenemend mooi!

Deelnemer Cottesmore

Het was een meer dan geslaagd kamp. Het 
doet je als ouder iets wanneer je ’s avonds 
hoort dat je dochter de kleuren van haar 
dekbed in het Frans benoemt. 

Tom De Paepe,
Papa van Paulien (Junior Frans)

De herinneringen aan dit 
kamp blijven een bron van 
plezier!

Isabelle Bogaert,
Mama van Camille (Bergues)

Bij Roeland heb ik geleerd om creatieve 
taalactiviteiten te bedenken. Dankzij die 
ervaring heb ik nu mijn eigen bedrijfje dat 
jongeren Engels leert via theaterworkshops.

Abigail Moore,
Hoofdanimator Gold Hill On Stage

Ik heb veel respect voor de moni’s! Elke 
dag opnieuw staan ze er met een lach en 
sporen ze je aan om Frans te spreken. Later 
wil ik ook moni worden bij Roeland! 

Deelnemer Bure

Ik vond het zoooooooooo leuk op 
kamp dat ik nog veeeeel langer had 
kunnen blijven!!!!!!

Deelnemer Junior Engels Internaat


